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— Чым вас так ва бiць 

Iа нес ка, што вы га то вы 

бяс кон ца ста вiць ад ну i 

тую ж яго п'е су?

— «Сма га i го лад» — 

ад на з най леп шых п'ес 

ХХ ста год дзя, яна ўзнi мае 

пы тан нi, на якiя ча ла век 

шу кае ад ка зы на кож ным 

эта пе свай го раз вiц ця. Да 

та го ж яна на столь кi змяс-

тоў ная i тэ ат раль ная, што 

рас крыц цё сэн саў i по шук 

сцэ нiч най мо вы мо жа быць 

бяс кон цае. Яе ўво гу ле 

мож на вы ву чаць усё жыц цё 

i ўсё роў на не вы чар паць да 

кан ца. Эжэн Iа нес ка — гэ та 

асоб ны свет, у яго асаб лi-

вае ра зу мен не тэ ат ра i по-

гляд на рэ ча iс насць, у яго 

дра ма тур гii шмат гуль ня-

вой пра сто ры, ён дае маг-

чы масць вый сцi за ме жы 

сю жэ та i рас крыць тое, што 

зна хо дзiц ца па мiж рад ка мi. 

Гэ тая ня прос тая ма тэ ма-

ты ка па тра буе ад кож на га, 

хто ад ва жыў ся пус цiц ца 

ў пла ван не, за дзей нi чаць 

аса бiс ты до свед — кож ны 

раз, вы хо дзя чы на сцэ ну, 

ак цё рам да во дзiц ца спаль-

ваць ся бе на гэ тым вог нi-

шчы. З май го пунк ту гле-

джан ня гэ та са мая пры го-

жая i гу ма нiс тыч ная п'е са, 

якая да зва ляе аб' яд нац ца ў 

раз мо ве аб тым, што та кое 

жыц цё, шчас це i ба раць ба 

за iдэа лы. Па ад ка зы мы 

звы чай на iдзём у хра мы 

аль бо звяр та ем ся да мас-

тац тва — ад ным сло вам, 

пры хо дзiм да тых, хто апе-

люе да вы шэй шай свя до-

мас цi. А Карл Яс перс пi саў, 

што ка лi вы пры хо дзi це да 

ней кiх ад ка заў, пе ра крэс-

лi це iх i пач нi це шу каць 

на ноў. Гэ ты рух — i ёсць 

за да ча, дзе ля якой вар та 

аку нуц ца ў свет ма ры, фан-

та зii, iлю зiй, сноў, на дзей 

гэ тай п'е сы.

— Ва ша трак тоў ка ў 

Ма ла дзёж ным тэ ат ры 

мо жа збян тэ жыць роз на-

сты лё вас цю i муд ра ге лiс-

ты мi воб ра за мi, якiя з'я вi-

лi ся ўжо па-за тэкс там.

— Эжэн Iа нес ка ка заў, 

што iс цi на ў на шых ма-

рах i на шым уяў лен нi. Яго 

спро ба па ка заць, як свет 

фар мi ра ваў ся на пра ця гу 

ты ся ча год дзяў, пры му шае 

за ду мац ца, на вош та мы 

ў гэ ты свет уво гу ле прый-

шлi. Гэ та нi бы па да рож жа 

Ады сея або по шу кi Фаў ста. 

Кож ны з ге ро яў Iа нес ка жа-

дае знай сцi свой рай, та му 

п'е са ўмя шчае роз ныя ар-

хе ты пы i по гля ды на свет. 

Га лоў ны ге рой Жан, на-

прык лад, ад чу вае па трэ бу 

кi нуць паў ся дзён нае ся мей-

нае жыц цё, дзе но сяц ца з 

усi мi яго кап ры за мi, i сы хо-

дзiць па сваю ма ру. Ёсць 

шмат фi ла соф скiх школ, 

якiя быц цам пры ад кры ва-

юць та ям нi цы све ту, але 

мно гiя ад ка зы мож на знай-

сцi, су стрэў шы ся з жыц цём 

сам-на сам. Поль Ва ле ры 

пi саў: «Па куль ча ла век не 

за ха цеў стаць Бо гам, ён 

яшчэ не Ча ла век». Стаць 

Бо гам — зна чыць ад чуць у 

са бе ра дасць ад та го, што 

ты ро бiш аль бо ства ра еш i 

пры ўно сiш у свет тое, ча го ў 

iм не бы ло ра ней аль бо ча-

го бы ло не да стат ко ва. Мы 

ўсе — ма лень кiя ба гi гэ та га 

све ту. Я на зi раў у дзя цiн-

стве, як баць ка ро бiць чар-

ця жы i ства рае па iх мэб лю, 

якой за хап ля лi ся i май стры, 

i тыя, для ка го яна вы раб-

ля ла ся, — я ба чыў, у якой 

цi шы нi на ра джа юц ца дум кi, 

як бацька па глыб ля ец ца ў 

спра ву i на ней кi час нi бы та 

знi кае, бо для яго быў важ-

ны толь кi пра цэс ства рэн ня. 

Та ды я зра зу меў, што дум-

ка на ра джа ец ца ў цi шы нi i 

як важ на лю бiць тое, што 

ро бiш. Пры гэ тым трэба, 

каб на шы па мкнен нi бы лi 

чыс тыя, каб на мi ру ха ла 

лю боў да спра вы i да на ва-

коль на га све ту.

— Сён ня тэ атр мя ня-

ец ца, пры ста соў ва ю чы ся 

пад па трэ бы ча ла ве ка. 

А вы ства ра е це скла да-

ныя спек так лi, дзе шмат 

пост ма дэр нiсц кiх ад сы-

лак, ал ле го рый, рэ мi нiс-

цэн цый. Ве ры це ў здоль-

насць тэ ат ра пры му сiць 

ча ла ве ка пе ра асэн са ваць 

жыц цё?

— Ёсць бу дысц кая прыт-

ча. У ад на го пра свет ле на га 

спы та лi: «А што вы ра бi лi 

да та го, як ста лi пра свет-

ле ным?» Той ад ка заў: 

«На сiў ва ду i ка лоў дро-

вы». — «А што вы ро бi це 

пас ля та го, як ста лi пра-

свет ле ным?» — «На шу ва-

ду i ка лю дро вы». — «Дык 

што та ды змя нi ла ся?» — 

«Змя нi ла ся ўсё». Змя нiў ся 

яго по гляд на свет — i сам 

свет для яго змя нiў ся. Усё 

ў на шым ро зу ме: на лю бую 

рэч мы мо жам гля дзець як 

ста ноў ча, так i ад моў на, 

час та гэ та за ле жыць ад 

на ша га на строю. Ча ла век 

мо жа ныць на пра ця гу ўся-

го жыц ця — на ра дзiў ся не 

там, не ў той сям'i, не ў той 

час — i з ад чу ван нем улас-

на га ня шчас ця па кi нуць гэ-

ты свет, так i не па чаў шы 

жыць. А мо жа ства раць 

свет, пры ўно сiць тое, ча го 

яму не ха пае. Скан ды на вы 

шмат га доў вя лi да сле да-

ван нi, каб знай сцi ад каз на 

пы тан не, што мо жа змя нiць 

абы ва цель скае мыс лен не 

пе ра на сы ча на га спа жы-

вец ка га све ту, i прый шлi да 

вы сно вы, што толь кi мас-

тац тва. Ду маю, у пер шую 

чар гу тэ ат раль нае: жы вое 

хут чэй паў плы вае на жы-

вых. Але трэ ба змя нiц ца i 

са мо му тэ ат ру: ады сцi ад 

плос кiх ка ме дый, пе ра стаць 

раз маў ляць з гле да ча мi на 

га ры зан таль ным уз роў нi. 

На жаль, за рэд кiм вы клю-

чэн нем ра шэн нi ў твор чых 

ка лек ты вах пры ма юць ад-

мi нiст ра та ры — ме не джа-

ры, якiя не асаб лi ва ду ма-

юць пра мас тац тва.

— Што б вы па жа да лi 

гле да чам?

— Ад кры тас цi i ўнут ра-

най цi шы нi. Iду чы ў тэ атр, 

трэ ба быць раз ня во ле ным 

i га то вым су стрэц ца з iн ша-

све там з яго ка ме дый нас-

цю, гра тэс кам, аб сур дам. 

Трэ ба ра зу мець, што асаб-

лi вую ро лю ады гры ва юць 

ко лер, свят ло, тэх нiч ныя 

эфек ты, а ў пер шую чар-

гу ак цё ры са сва i мi це лам, 

го ла сам, плас ты кай. А рэ-

жы сё ру трэ ба пры клас цi 

ўсе на ма ган нi, каб ства-

рыць свет, якi мя няў бы 

свет гле да чоў, а ў вы нi ку 

наш агуль ны. Ве ру, што 

спек такль «Дом па ся род 

вяс ны» не па кi не гле да-

чоў абы яка вы мi. Рэ ак цыi 

мо гуць быць роз ныя, але 

абы яка вы мi лю дзi не за-

ста нуц ца.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

Свят ло рам пыСвят ло рам пы

Яшчэ адзiн ва ры янт п'е сы Эжэ на Iа нес ка 

«Сма га i го лад» — рэ жы сёр Са ўлюс 

Вар нас чар го вы раз узяў ся за твор 

фран ка-ру мын ска га дра ма тур га 

i ў мiн скiм Ма ла дзёж ным тэ ат ры прад ста вiў 

спек такль «Дом па ся род вяс ны». Аў тара, 

яко га бе ла рус кi гля дач ве дае па ра бо це 

га лоў ным рэ жы сё рам Ма гi лёў ска га 

дра ма тыч на га тэ ат ра, заў сё ды вы лу ча лi 

асаб лi вае ба чан не i стыль — яго ра бо ты 

бы лi ад зна ча ны На цы я наль най тэ ат раль най 

прэ мi яй i прад стаў ля лi бе ла рус кi тэ атр на 

мiж на род ных фес ты ва лях, а п'е са Iа нес ка 

бы ла ас но вай для май стар-кла саў Вар на са 

ў роз ных кра i нах све ту.

«Мы ўсе — 
ма лень кiя ба гi 
гэ та га све ту»

Тры ста лiч ныя кi на тэ ат ры 
за кры лi ся для гле да чоў

Сет ка «Кi на вi дэа пра кат» з 2 кра са вi ка пры пы нi ла кi на-

па ка зы ў трох най буй не шых кi на тэ ат рах — До ме кi но, 

«Каст рыч нiк» i «Маск ва», пры гэ тым ас тат нiя пля цоў кi 

пра цу юць у штат ным рэ жы ме.

«У су вя зi з тым, што сыш ло шмат буй ных су свет ных рэ лi заў 

i на вед валь насць кi на тэ ат раў упа ла, з мер ка ван няў эка на мiч-

най мэ та згод нас цi бы ло пры ня та ра шэн не з 2 кра са вi ка не 

дэ ман стра ваць кi но на на зва ных пля цоў ках, бо гэ та вя лi кiя 

кi на тэ ат ры, амаль ты сяч нi кi, — ка жа на мес нi ца ге не раль на га 

ды рэк та ра «Кi на вi дэа пра ка та» Ка ця ры на Баг да на ва. — Але 

як толь кi ча ка ныя прэм' е ры вер нуц ца, кi на тэ ат ры пра цяг нуць 

сваю ра бо ту ў штат ным рэ жы ме».

Ка лi звы чай на сет ка кож ны чац вер прад стаў ляе 4-5 но вых 

фiль маў, то праз сi ту а цыю з рас паў сю джан нем COVID-19 ад-

наў ляць рэ пер ту ар ёй ста ла скла да на, та му апроч рэд кiх прэм'-

ер у пра гра му ўклю ча юц ца кар цi ны, што ў пра ка це ўжо бы лi.

Су раз моў нi ца ка жа, што па куль но выя фiль мы не вы хо-

дзяць, ста рыя вы чар па лi свой па тэн цы ял: «Джэнтль ме ны» i 

«Блад шот» iдуць вель мi даў но — шмат лю дзей ужо па ба чы ла, 

паў тор на на гэ тыя фiль мы нi хто не пой дзе, уво гу ле гля дзець 

аў ды то рыi ця пер асаб лi ва ня ма ча го». Да лей шая ра бо та сет кi, 

па сло вах спа да ры нi Ка ця ры ны, бу дзе за ле жаць ад та го, на-

коль кi хут ка вер нуц ца буй ныя рэ лi зы.

У якас цi мер пе ра сця ро гi ў кi на тэ ат рах па вя лi ча ны iн тэр ва лы 

па мiж се ан са мi, пра во дзiц ца рэ гу ляр нае пра вет ры ван не кi на-

за лаў, пас ля кож на га па ка зу крэс лы апра цоў ва юц ца дэз iн фек-

цый ны мi срод ка мi, а ў фае зна хо дзяц ца ан ты сеп ты кi.

Не вы клю ча на, што ў най блi жэй шы час сет цы «Кi на вi дэа-

пра кат» ды iн шым кi на тэ ат рам да вя дзец ца зу сiм ад мя нiць 

кi на па ка зы.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

Кi на кро кiКi на кро кi

БЕ ЛА РУС КI ПЕ РЫ ЯД 
ВА ЛЕ РЫЯ РУ БIН ЧЫ КА

Ад на го з са мых ары гi наль ных бе ла рус кiх рэ жы сё раў 

мож на ўба чыць на вя лi кiм эк ра не — 2 кра са вi ка 

ў Му зеi гiс то рыi бе ла рус ка га кi но з на го ды блiз ка га 

80-год дзя рас па ча ла ся цэ лая рэт ра спек ты ва Ва ле рыя 

Ру бiн чы ка. Тут i «Апош няе ле та дзя цiн ства», i «Вя-

нок са не таў», i «Дзi кае па ля ван не ка ра ля Ста ха» — 

неад'ем ныя част кi ай чын на га фiль ма фон ду бу дуць 

па каз вац ца ў кi на за ле му зея да 30 кра са вi ка.

Рэ жы сёр, яко га, 

да рэ чы, ва УДI Ке 

на зы ва лi Фе лiн чы-

кам, доў гi час пра-

ца ваў на кi на сту дыi 

«Бе ла русь фiльм» i 

на ват быў яе мас-

тац кiм кi раў нi ком, 

хоць урэш це i з'е-

хаў у Маск ву, дзе 

стаў зды маць на 

«Мас фiль ме» i вы-

кла даць у сва ёй жа 

аль ма-ма тар.

Для бе ла рус ка га кi не ма то гра фа, тым не менш, фi гу ра Ва-

ле рыя Ру бiн чы ка бес прэ цэ дэнт ная i не аспрэч на «кла сiч ная» — 

ужо ў «Ма гi ле льва» 1971 го да ён звяр нуў ся да спад чы ны Ян кi 

Ку па лы i бе ла рус кiх на род ных ле ген даў. Праз не каль кi га доў 

паў стаў яго тэ ле фiльм «Апош няе ле та дзя цiн ства» — апо вед 

пра трох кам са моль цаў у ча сы НЭ Па, што пра яў ля юць ся бе 

па ра лель на з рас сле да ван нем за бой ства iн жы не ра Зi мi на ў 

iх два ры. У ад зна ча ным мiж на род ны мi ўзна га ро да мi «Вян ку 

са не таў» па ма ты вах апо вес цi Вiк та ра Му ра та ва i з вер ша мi 

Бэ лы Ахма ду лi най га вор ка пай шла пра апош нiя ме ся цы вай-

ны — праз пад лет каў му зыч на га ўзво да.

На рэш це, са май, на пэў на, важ кай i ўша на ва най кi на фес ты-

ва ля мi (у Iта лii, Ка на дзе, Бель гii i iн шых кра i нах) ста ла стуж ка 

«Дзi кае па ля ван не ка ра ля Ста ха» па вод ле Ула дзi мi ра Ка рат-

ке вi ча, дзе на род ныя пад ан нi, XIX i XX ста год дзi агар ну лi ся ў 

жанр мiс тыч на га тры ле ра i ця пер ужо ад на го з са мых вя до мых 

бе ла рус кiх фiль маў.

Рэт ра спек ты ва ўклю чае так са ма ка ме дыю «Культ па ход у тэ-

атр», да ку мен таль ную ра бо ту «Мас так Ба рыс За бо раў» i зня ты 

су мес ны з ФРГ i Аў стры яй фан тас тыч ны дэ тэк тыў «Ад ступ нiк», 

так са ма ад зна ча ны мiж на род ны мi кi на фэс та мi.

Пра гра ма аб мя жоў ва ец ца фiль ма мi, якiя Ва ле рый Ру бiн чык 

ства рыў у Бе ла ру сi i для Бе ла ру сi: пас ля пе ра ез ду ў Маск ву ў 

рэ жы сё ра бы лi «Ка ме дыя пра Лi сiст ра ту», «Не лю боў» i «Нан-

кiн скi пей заж», але гэ та ўжо зу сiм iн шая гiс то рыя.

Кi на па ка зы ў му зеi су пра ва джа юц ца хра нi каль на-да ку мен-

таль ным ма тэ ры я лам пра рэ жы сё ра.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

«Дзi кае па ля ван не ка ра ля Ста ха».

Са ўлюс ВАР НАС:

«Дом пасярод вясны». 
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